TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU
MAHALLİ DAL YARIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1. AMAÇ
Bu yarışmayla, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve folklorik değerleri yaşatma ve yayma
çabasında olan tüm toplulukları destekleyerek, yöresel özellikleri ön plana çıkarmak,
geleneksel oyun ve müzik formlarını yaygınlaştırmak, tanıtmak ve kayıt altına almak
amaçlanmaktadır.
Madde 2. KAPSAM
Bu yönerge yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün mahalli dal halk oyunları yarışmaları ile
bu yarışmalara katılan kulüpler,dernekler,,kurum ve kuruluşlar ile bunların yönetici, öğretici,
antrenör, hakem ve sporcularını kapsar.
Madde 3. DAYANAK
Bu Talimat, 03 Nisan 2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 4. TALİMATTA YER ALMAYAN HÜKÜMLER
Bu yönergede yer almayan konularda Federasyon Yönetim Kurulunca alınan kararlar
uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 5. MAHALLİ DAL YARIŞMACILARI YAŞLARI
Bu yarışmaya, 45 yaşını doldurmuş sporcular katılabilir.
Ancak tüm takımın %20 oranını geçmeyecek biçimde 45 yaş altı sporcu oynatılabilir.

Madde 6. YARIŞMA BASAMAKLARI
Yarışmalar 2017 yılında sadece final basamağı olarak düzenlenecektir.

Madde 7. FİNAL YARIŞMASI ÖN ŞARTLARI
a) Kulüpler ya da topluluklar, müracaatlarını İl Müdürlükleri aracılığıyla Federasyona
bildireceklerdir.
b) Unutulmakta olan ya da farklı özelliğe sahip yöre oyunlarını oynayan takımlar Final
yarışmalarına Yönetim Kurulu kararı ile davet edilebilir.

Madde 8. OYUN YÖRELERİ
Mahalli dalda, tüm iller, istedikleri yörenin oyunları ile faaliyete katılabilirler.
Mevlevi ayinlerindeki sema gösterileri, semahlar, köy seyirlik oyunları, orta oyunu, kılıç
kalkan, aşuk-maşuk, çatal adam vb. oyun türleri bu faaliyetin kapsamı dışındadır.
Mahalli dalda yarışmaya katılan kulüpler ya da topluluklar, aynı yörenin erkek, kadın ya da
karma ekipleri ile yarışabilirler.

Madde 9. MÜZİK VE MÜZİSYEN SAYILARI
Mahalli Dalda, faaliyete katılan toplulukların; canlı müzik kullanılması zorunludur.
Müzisyen sayısı serbesttir.
Müzisyenler sahne içine girebilir. Müzisyen giysileri, takımın sergilediği yörenin giysi/giysileri
olacaktır. Müzisyenlerde başlık takma zorunludur. İcrayı etkileyecek aksesuarların (kama, silah
vb.) takılması zorunlu değildir.
Mahalli dalda; müzik aletleri yöresel özellik taşımak zorundadır.

Madde 10. OYUN SÜRESİ
Mahalli Dal da; en az 5, en fazla 10 dakikadır. Süre ihlalleri ± 1 dakikayı geçemez.
Oyun süresi ilk oyuncunun sahneye girmesiyle başlar, son oyuncunun sahneyi terk etmesi ile
sona erer. Süre durduktan sonra müzik hala devam ediyorsa değerlendirmeye tabidir.
Performans müziğin başlangıcıyla başlar, müziğin bitimiyle sona erer. Son oyuncu sahneden
çıktıktan sonra müzik en fazla 1 dakika devam edebilir. Aksi takdirde takım diskalifiye olur.
Madde 11. OYUNCU SAYILARI
Mahalli dalda en fazla 16 kişidir.

Madde 12. GİYSİ, AKSESUAR VE MAKYAJ
Yöre giysileri olmak şartı ile giysilerde bütünlük aranmaz.
Başka bir yörenin kıyafetiyle yarışan takımlar Düzenleme Kurulu tarafından diskalifiye edilir.

Madde 13. OYUN SAYILARI
Bu dalda oynanacak en az oyun sayısı 2, üst sınır serbest bırakılmıştır. 2 oyundan az oynayan
takımlar düzenleme kurulu tarafından diskalifiye edilir.
Madde 14. OYUN ALANI VE DÜZENLENMESİ
Mahalli Dal Yarışmaları; spor salonları, yerleşik ve açık hava tiyatro sahneleri veya özel
alanlara platform kurularak düzenlenebilir. Spor salonları ve özel alanlara kurulacak
platformlarda sahne ölçüleri yarışmalarda;
Yarışmalarda en az, 12 metre genişlik ve10 metre derinlik olmasına özen gösterilecektir.
Final yarışmalarında sahne ebatlarında değişiklik olabilir. Final yarışmaları “Her türlü tiyatro
ve gösteri merkezleri veya salonları, meydanlar vb.” gibi yerlerde yapılabileceğinden, final
yarışmalarının yapılacağı mekanlarla ilgili sahne ebatları finale katılmaya hak kazanan
kulüplere duyurulacaktır.
Madde 15. SON HÜKÜMLER
Bu Yönergenin yayımlanması ile birlikte, Federasyon’un daha önce bu konuda yayımladığı
yönerge ve ekleri yürürlükten kalkar.
Madde 16. YÜRÜRLÜK
Bu Yönerge Federasyon’un internet sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 17. YÜRÜTME
17 madde ve eklerinden oluşan bu yönerge hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında
Yönetim Kurulu kararı ile gereği yapılır. Bu yönerge Federasyon Başkanı tarafından yürütülür.
Yönergede yer almayan ancak uygulamada karşılaşılacak hususlar Federasyon Başkanının onayı
ile yürütülür.

